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 ةمزاللا ةّينورتكلالا تامل

 114 يبس يبإ روتسزنارت يروتسزئارتلا 'يئابرهكلا حاتفملا
 فا , .هلقتربادوسأ ينو ل ٠١ مواقع
 ريبمأ ٠ ٠,٠4 طلق ١  يليلد حابصم ةلصب
 طلق 4 ةيراطب

 ةيراطبلا ةلصو

 (طلق 15 ليغشتلا ةيطلق) دارافوركيم ٠٠١ هتعس عيلورتكلإ فئكم

 . يروتسزنارتلا حاتفملل هالعأ ةروكذملا تاموقملا ىلإ ةفاضإلاب

 118 يبي يإ روتسزتارتا
 (طلق 15 ليغشتلا ةّيطلق) دارافوركيم ٠٠١ هتعس يتيلورتكلإ فئكم
 (يلاقترب / دوسأ/ ينب) ك ٠١ مواقم
 رييمأ ٠ ٠,٠4 طلق ” « يليلد حابصم ةلصب

 ليصوت كالسأ

 دارافوركيم ٠,١ دحاولا ةعس نايصرق نافثكم

 (طلق 15 ليغشتلا ةيطلق) دارافوركيم ٠٠١ هتعس يتيلورتكلإ فثكم

 0 ةيرولب (ةعامم) ةينذأ
 (رمحأ/دوسأ/ ينب) (ك ١ -) موأوليك دحاولا ةمواقم نامواقم
 «يلاقترب / رمحأ / رمحأ) ك 77 دحاولا ةمواقم نامواقم

 (رمحأ | يجسفنب | رفصأ) ك 4,0 مواقع
 (فم) دارافوركيم ١,١ (هتعساوم) هتعس يصرق فثكم

 هك ه١ ةيطخ (رتع
1 5 

 11 يب رآوأ « داتعالا ينوض مواقم

 ) قرفم

 اك (ا/ وأ) 5٠ دحاولا ةمواقم طبضلا ةقباس تامواقم 4

 اهتاكلف عم (8 رايع) ايلول اًرهسم ١
 موينمولأ قئاقر

 118 يبي يبإ روتسزئارت
 .(يلاقترب / يلاقترب / يلاقترب) كل "8 مواقم
 ,  (لاقريادرسأ ينير ك ٠١ مواقم
 (رمحأ / دوسأ / يثب) (دحاو موأ وليك) ك ١ مواقم
 (طلق 17 ليغشتلا ةيطلق) دارافوركيم ٠١ ةعس يتيلورتكلإ فثكم
 ( طل 15 ليغشتلا ةيطلق) فم ٠٠١ ةعس يتيلورتكلإ فثكم

 7٠١ ين لإ لجيإ زارط نم جرخ لوحم
 موأ (8 وأ) © ريغص راهجم

 ١5 يم يإ زارط نم ناروتسزنارث
 ( طلق 81 ليغشتلا ةيطلق) فم 1,1 ةعس هرتكلإ نافثكم

 (رمحأ/ يجسفنب / رمحأ) ك ٠,٠ امبنم دحاولا ةمواقم نامواقم
 .(لاقترب/ دوسأ/ينب) ك ٠١ امهنم دحاولا ةمواقم نامواقم
 (رفصأ / دوسأ / ينب) ك ٠٠١ مواقم
 (دارافوركيم) فم ٠,١ ةعس ٌيوصرق فثكم



 أملا ثاحبألا نيداّتم فو تصملا يفو تلا يف قايَحلا يحاوت

 ضب الإ ٍرَمَقلا ىلإ 12غ طوقلاو ةّياصَملا عيا كرا هم اهو. ءاضقلا

 َنِم ةعونتم ٍةَعومْجَمو رع مْطَقلا
 الرمخلا نب نب تامل مزح نيكل

 ةظوفح عئبطلاقوقح ©

 امهتناو بل
 اوم

 ةاوهلل تاّينوزكلإلا

 كرشود جروُج : فيلأت
 فهرب دمالور : موسر

 بتيطخملا دمحل ٠ يملا لَكَ



 ينلا مُكَْدل ةينورتكلإلا ٌةزهجألا يم مك ىَتِب مكب يف كِياوَح رن
 وُيداَرلاو َنوي دلتا دجَتَس . ةّيداعلا مولا قابَحلا نم اًءْرُج اهُمادْخِتسا َحّبْصَ

 - ةّيورتكلإلا ِتاَدَعُملاو لئاسولا َنِم اهاوس امّبَرو يكاحلاو َةَ

 ناتو ريال تو دل ١ ماع اي
 ٌرْوُطَنلا اذه نحَتساف « ةلهذُملا ةّينورتكلالا ت

 ٍةءارقب هذه نقلا ٍةَرجعم نع ءيش ملعت كتعاطتسابو .«نرقلا ةزجعم» 5 0 هم ا 8 1

 . ةليملسلا وذه يف هوُيِداَرلا ٍةَّضِق» باتك

 .مادختناب تاتورتكلإلا .ملاع
 ٍةَدَعاَمِل ُمِّمَصُم باتِكلا اذهَف .ِةَقلكلا ةَلِلَق ٍِتامّرَقُمو َرِصانَع عض
 ضب ءانيلو ْلَب « ْطَقَف ةطيسي ةّينورتكلِإ براجتب مايقلا ىلَع ال ئِدَتْبْملا
 00 أ وَلا ةريكلا ميماصتلا

 م62 ميوسا

 زوجألا نم َةَدَدَعمم اًعاونَأ ّلمْشَيو ”عيباو تاّينورتكلإلا ّمَلاع نإ
 ٍََبَتُم ىلَع ئراقلا ُدِعاسُي ماعلا َكِلذ ىلإ باب الإ طبسَبلا باتكلا اذه امو

 ٍلبقتسُملا ةكهِم تح وأ ةياوِج وكيل ريا عوضؤّلا اذه مم
 0 30 يه مو
 ْجِلاُي ال ةَبسانُملاِب باتككلا اذهو يكليماللا لابقتنسإلا ةَرهجَأ مْنُص

 ١ َنِم ثبناحلا اذهف -« ىوُيِداَّرلا)
0 

 «روتسزنارت ويدار عنصت
 لا ةييماسألا َةَداملا نم َريثكلا

 . َكِيدَي ني يذلا باتكلا اهُجِلاعُي يلا تاعورشملاو



 ميماصُلا ٌعْنص
 اهرْوَدِي هرذهو « ةّينورتكلإ تاراذ' ني ُةّنورتكلإلا ْتاَدَعُملا فَلَا

 تامل / سل ٍداعلا يفو . ٍتاَمّوَقُملا ىَمَسُت َرِصانَعو ِءازْجَأ نم ْفّلت

 تيب 3 يذلا بيكرألاب وحْلَللا ٍِس طيعتستس كل ٠ قَراَدلاب

 ٌةقيرطلا هذه تتدحشسا در يح ول ىلع يلو َريِماسَمِب تامّوقملا

 ٍتاحَمّصلا يف اهل اًيفاو اًْرَش ُدجتو « وُيِداَرلا ٍدْهَع لئاوأ يف ٍلمفلاب

 معلا 5١ باتك يف ١7 ىلإ 4

 « هِتاذ رايعلا نم ل تاكلقو 5 رابع م ا«تاليصؤتو

 يذلا يملا ُحْوَلا ام . ةّيدْعَملا تاوَدْرُلا يعاب مَظْنُم ىدَ ٌةرفاوتُم هو

 0 مس لوط يلا ٍبَشَحلا نم ٌحْوَل رهف ميياصتلا مظلم بي
 م هلع و

 . لباقُملا مسرلا يف نّيبمَوْه امك لع ؛ مس ١ر9 ىلاوَح هيئاخَنو مس 0 ُهْضْرَعو

 ِلِرْتملا َةَدُع يف اهَمَظْمُم دجتسو « ةليلق اهْيَلِإ جاخَتس يلا "تاوَدَألاَو

 ل كفرا لالا برق ذل كاسر كاردألا رده نب ركل

 كالْسُأ طق روح طق ةمورُم كالْمألا ريل ٌيِدَدَتو ١ رايِع نم

 . ةيرعم ِكالْسَأ ٍةَعاَطَق لع لوصحلا نيحتسيو ٠ اهتيِرْعَتو ٍليصؤّتلا

 تت . اهْرَكَدَف اهِتاليصْوَتو تاراّدلا ِءاشْنِإ يف ٌةّمهُم ةَيِلاَلا ٌطاقّتلاو

 . نلزاعلا ل ملا ف

 رك 46 2 طف

 و ل دل ل ل و ل ع

 . وللا حطَس ىلع َنَكْمأ ام ةدياعتُم اًمئاد َبِاوَللا ,لكجاو . اًيئاهن



 روُتسِنارلا - ينورتكلإلا ُتاَمّوقُملا

 ُلُهْسَي باتكلا اذه يف ٍةَمَْخَتُْملا هي
 عااإلا فيا قفا

 - ٌروَتسِزنارَنلا رم اَهُدقتَس يلا ميماصّتلا ين يساسألا َمّرمُملا نإ 7 م ف 2 ل 6

 ةّرهْجألا يف مَدْخَتْسُملا مامّصلا ناكم تلح ةَريِعَص ةيورتكلِإ هين وهو
 3 2 7 2 51 3 هك لع 24 0 2 .

 « اهمادختتسسا نكمي روتس زئارتلا نم عاونأ ةّدِع كِلانهو . ةّميدقلا َةّينورتكلإلا

 .(8© 12800118 يس يب ملا َِْلِإ ٌَراشُي يذلا َرارطلا اًئييماصت يف د

 . (جم) مُمَجْملاو اق) ةدِعاقلاو (بم)
 . 128 يس يإ روتْسِْنارتِل ةحيحّصلا ليص

 تْضَرَع الإو كيبماصت يف تالصوَنلا هذه َةَحِص ني دكت نأ ه

 .ِددَحُم يحالطما ٍزْمَرِب ةينورتكلإلا ةَرادلا يف مّوَقُم لك نمي
 رتكلإلا تابيكرلِل تاراّدلا ٍتاطّطَخُم مْسَو يف ُومُرلا يله مدْخَتستو

 ةلباقُملا ٍةَحْفَّصلا يف ىرتو

 20ش

 َروُتسرناثلا وانت
 جات ةّيراقتملا كالمألا هذه

 2م
 . اهَلَمَع ُديْضُيو َةراَدلا ُلّطَعُي كِل

 (عم) ْعّمَجُملا وكما هما ١

 0 نفاق (بم) ثِيَتْبملا
 ِكالُْسَألا ُلِصاََم

 (يقسلا رظنملا)

 ١18 يس يإ روتسزنارت

 /اق) ةّدِعاق

 أ طّطَخُم ين) 0



 طيسبلا يِروُتسِْارَلا حاتفملا - ٌةينورتكلإ ٌةراَ

 يت ويلا _تايورتكلإلا رسم ٌميْخَتَي
 مْسرلاو ٠ ةّيورتكلإلا تاراّدلا يف ِضْعَب ىلإ اهِضْمَب ٍِتامّوَقُملا ليصُوَت

 تاو ليصؤت ةقيرام يي اططحُم رهف ٠ ةطبرخلاب هيي عيل

 ليصؤت نأ وللا َط يللا اهتم ةدورّضلاب ا يابَريَك

 . للوصألا َْسَح ٍةَميقَتُِس ٍطوُطُحب ٌرهظَب ٍطّْطَحُملا لع تامّوقملا ٍزوُمُ

 00 اًنفاو اًحْرَش «روسزئارت يدار علصت فِيَك» باتك يف ُدجَنو
 انه ُدِرَت يلا ين ورتكلإلا تامرقلا م ريثكلل اًفضَوو تاراذ

 نارا ّلمْعَي فيك نيب يهو « اًدج ةطبسب ىلوألا ةّينورتكلإلا اراد موعد ومب ف هلق ع

 باقُملا ةحْفَّصلا يف « ةراذلل يبطل لا يال ٠ ٍقابرهك حاتفبك

 , تاطْطَخُملا ةءارق لع نأ مهُملا نيف .ُهَْحَت َةّيلعِفلا تامّرَقُملا

 0 0 « ةّيلْعِفلا تامّرَقملا مم ٍَراَدلا ٍطّطَخُم يف ٍتاموَقَملا و نِراق

 ةَحْفّصلا ىلع ميِمْصَتلا ٍرطّطَخُم عم هَل ةكراقلاب هل ممل

 يك دام كرع
 اًددَحم او ًريهَرت 2 مسا يف جرعتم طخ 0 2 00 ليْحَي

 ُدَدَحُتَس اًنكل . الغ ٍروُكذَملا روكا رثلا ويدار» باتك نم ُهُمَلعَت نكي
 . باتكلا اذه يف ٍمتشتلا تامواقُملا عيمَجل َةريمُملا يللا مّرُحلا

 ُهئميِق هج تاذ لا حابْصِمْلِ دي
 2 «زأ «زأ (ممدر "اي يرام نب كر مشن كتكمُيو ريا

 ةَطِساوب 1 يراطبلا م مَ ىَرْشت ةّيفابطإ ٍةَلْضَو َرْبَع اهب كالْألا ٌليص

 (و يبلاَسلا ليصْوَتلا زب ل لست األ  نييانم
 بناجلا ىلإ (1) بّجوملاو

 هر. ةلدِش راو طلق ١ همي

0 

 .حابضيلا ُةَلْيَصُب همم

 ف 0
 0 ةليصب



 ”قّرطلا) ْبْئاَسلا كلّسلا

- 0 ٍ 
 ع َظ - 3

 ٍفَرَط رم ١ نم َقْرَف الف ٌمواقُملا امأ « َحيحَّصلا ُهَعِضْرَم هيف ٍليصُوتلا ء كالْسُأ
 هِي هم مس ه كاوح هلوط 0 كلِ 0 ميتا انتل 1 ا

0 

 5-ك---

 ا ةلعباقلا
 ل 7 (ىلوألا

 تت نإيح رمال ور 21 سلا كل
 للا تنحت ىرْغصلا يلا را

 طع

 © داعي لو آ 50 مُقَر , بآل ص يق كلَسلا 5

 : 0 يلبصْوَتلا يلاع روتسا لا لَعْجَيُراَيتلاف . ءىِفَطُنت
 سامي اهتدعاق 2 1

 « مقر بولا 0



 يزل قؤعتلا حاتفم

 - علهَس همهم رك كل يروُبسِرْنادْتلا حاتفيلا ودْنَي
 نال عاملا مادْخِتْ م نيكل .اهئافطإو َةَلْيَصُبلا ٍوَءاضإ

 ب هيَمَتِ لباكلا مهول ِنَمَر ةقاعإ اهنِم ٍةددَعَتُم ةّصاخ ٍلامْعأ هدأ

 . فْككُملا َوه ِةَرادلا ىلإ َرَخآ مرقم ةفاضإب يِمّرلا قولا حاتفم ٌةراد مينو

 دلا تقلا همك دينو ؛ ءابريكلاب دنس نكحي تككحلاو
 قم داراقلا ةقم دلكملا نس رتر ةنس لع تكلا مرر دق

 اهتاعساوم نساقنا ىلا ةيروركلالا تافكملل دكا انج ةَريك داراقلا
 0 و ا ل 5

 ا تا داراقلا سس ويلي ص د 30 دارافوركييلاب

 ص 0 0

 . لكشلا يف اك را 0 ١ ةيياجتإو (- 0

 حفلا ةداعإ ٍراركت لبق دب الو .روُتسِْنارتل 00 نككتلا

 نع راد ريصُقتب كِلذ اجو . رم لك يف فكما 3 ا :
 ”نِكْمُي َكِلْذَك .فتكمْلِل بِلَسلا كسلا فرطب ١ مُقَر بَلّْللا سم قيرط

 ربلاَسلا رشللتلا فرطب أ بَلْوّللا سم قيرط 'نَع مواقُّحلا َرْبَع فكُملا غيرفَت

14 

 (دارافوركيم) فم ٠

 (جم) عمَجُم

 «اق) ةَدِعاق

 (بم) ثعَتبُم

/ ُ 

 ٍةَراَدلا يف 'يتيلورتكلإلا تكلا ُرْئَ
- + 

 1 ُبِلاَسلا ليصََتلا كليب

 4 / هل

 و

 را را حاتفمْلل مالا ءازَْألا ىلإ ةقاضالاب



 (لضرلاو _عطَقلا فاق ) ُةطاَطَتلا ةَراَدلا

 افلا طَحُم لإ ؛ |باقُملا م ا

 نيام ١ لْكشلا راد هيا م نشل

 لا ار 0 وعر ل رح

 ةشمدملا



 )١( ةّطاَطَنْلا ةَراّدلا عْنَص

18 

0 3 
 ةلباقملا ةَحْفّصلا ينو . ىرْبُك



 (؟) ِةّطاَطَنلا ٍةَراَدلا عض

 . َةَطاَطَتلا ٍةَراذلا ين اهلك ِتامّرَعملا م قاوم لباقُملا ميمْصَتلا سر نس

 ع 0 يف نأ حالو
 ٍنْنُح ني ةكأت ذأ كِل اًنايحأ ديِحَدَقلا َةَكْلَلا تحت
 00 بِلا + تاكل لَن 0 ةراَدلا بيكرت يف ٌلّهْمألا

06 
 ٍصوصخبب ايام دخا ىَّبَح اهتِحَت ل سد يفاكلا ٍردقلاب

 0 ٍنامواقُملا :يلاتلا بيتا حرمت تالبصؤّتلا يك

 8 5 ؟ نيبو هو ب نيب ليصوتلا اكلس اريخآو ِنالْيَصِبلاف ناروسرئارئاف
 . ميمْضُتلا يف ُنّييملا وه نْيقتكُملِل لكمألا بيكرألاو . ةبِرَطَبلا اكلم م ماه لع 22

 ةَطِساوب ذأ نيتمِئالُم ِكاسْمِإ اود ين 00 كر نك

 علما اهكشي يف لك ابكي ذأ يف احلي ليصُ يكلي

 كعضألا وها حلا ٍلْضَولا كل 0 ةحفص) ٍقارْزأ ةّطماق "نم

 كُنِكْحُيو . يوما فصلا يف تاكللا نو ل تخت لأ عندا هر

 . بِلاّسلا ةيِراَطبلا ٠ دم 07 رعطق حاتشم ٌةَقاضِإ

 ىلَع يس 0 هلئاتتملا يضئالاب ف لاس ات ا 8 َدْنِع

 ّ يضنؤلا عام َ قرات عل 2 0 0 0 اي 110

 . اهربكب لو اه رغم دير - ِنيقتكملا ةعساوم عم اًييْكَع ْبَساَتَض (مئاوَت
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 ُضاَّمَولا (ينآلا ُلُجَّرلا) توُبوُرلا
 (توبور) ل جت نصل 3 َةَطاَطَّنلا ٍةَراَدلا ٍِضامَو كفا كك

 م يضلل َريِْحَت ُلطتي اذهو . نب

 يسيرا كر ردد قالا ريا لع

 1 نم نأ توُبوُرلا را كمر

 رمسرلا يف نيم وه امك َوّللا ٍرقنأ .

 املا الج « اهتاكلف مم + رابع ني يول ارانسي 0

 اهتاكلتو َبِلاوَللا وذه نإ ا . مس رق َلاوَح ٍرَخآلاو ءبلوللا َنْيَب

 بالا ٍرْرَعِل ةيانعلا نم ٍديرَملاب َكلَمَق + رابعلا ني اَمْجَح ا ّس
 . ماكحإب اهنكامأ ين كالْألا ّلُك تيب

 ٌهُضْرَعَو مس 1١ هلوط نيل

 قباطم اًضْبَأ هلأ ظحالو لْكشلا يف امك توبوا الأ ْلّصَو

 رهعادذ ٍناروُتس نارا -- ١ ةَحْفَّصلا يف َةَطاَطَتلا ٍةَراَدلا ٍطّطَخْمِل

 ةبييانأب امهيف لبصؤتلا الأ
 وأ ٍليصْوَتلا كالْسَأ يف ماحُلل

 ةَعِطاقتُملا كالْسألا نامت ِمَدَع
 مد ةاعع ع2

 ينبع ربو جهَوَت بقارو طلق 4 بر

 هدد. مع
 5 سحتسلو توبوا

 نكميو . ةيبانم ةيِئادَك
 نم ذكأت . نيتمئالُم ءلاضإ 'قاود ةطيماوب

 ةيفورتكلإلا بيكذّللاَر

 . ايورتكلإلا زاجُنإلا اذه قيقحَت يف َكِيَعارَب راهظإل َوُه امك توُبوُرِ
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 كلذ ل رمال لاو لشولا لع يأ اشلمتح

 اع تس ترخلا نأ قلع قر هلا 1

 لْوَح ليصُفملا 1 ل اذإو . ُرئاوّتلا وأ ةدرلا و وه تابذُبدلا

 . ةلِملَسلا وره يف «َنوُيْرفلتلا ّلَمْعَي َفْبَك ١ باتك * عجارق عوضؤملا اذه

 كل 7 ريل ْنِكُْي هلأ 0٠١ ةحفص) اًعبَس انْرَكَذ 5
 رولا اذه عيرشت ناكنإلابو . تامواقّملاو تاقتكُملا 3

 ةّييلَسلا جاومألا ْرَحُي ةيقاط "لْوَحُم "يه هير الا م

 . عوملم ٍتْوَص ىلإ

 يرْولبلا علا نم يه ُةيدألاف . اهِتامرَمُم ُدِهاشُت ِةراَدلا ٍطّطَخُم تْحَ

 كل ٍيصخّشلا عامتتسالل مدْخَتُْملا عت ئاّشلا ا ّفّلِملا زارط نم ال

 يأ ني ةرايتخا نكي فم ه١ 2 رويس ٍْنارَتلا وُيدار

 . وبيك الل لهْسُأ يِصْرَقلا حولا ّنِكل عزت
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 يِعنَسلا بِما
 ذأ َكلْيَلَعو .ِةَراَدلا وذهِل الماك اًميمْضَت لباقُملا رمسرلا يف دات

 ىّتَح اهتهَجاو نيل تاراّدلا َنْيَب اًديقعت رثكألا يهف عاب ةيانعب ل

 كلل ترا 0 ا نآآلا

 عيمج يف امكو . مرا وق ىرَت

 ٍنيَروُتسِْلارَألا ليصْوَت ُبِجَب ليزا ةَحيِحَّصلا ٍلْضَولا فارطأ
 ك2

 . لكشلا يف َةَدّدَحملا ٍبلاَوّللا تْحَن

 رم زال بكرت ف كهجاوُي ام َبَعْصأ َّلَعَلو

 ةَدِحاولا ِبلوللا 3 ةكلف تحت

 9 ذكالسألا ع كلارا

 2م ه2
 0 ةرادلا لمع ةرَطَمُي كلف ٠ دحيحَّصلا لطول

 اةلالسألا داعتإ ةلوهش نامضل عون قلم َرْيَخ) ةئيساج ليصوَت ةلالثأ ثا

 . ضب نع اهِضْعَب

 ا ١ ىلَع هد ل

 ايلا اَنَص ذأ كي |

 ةعامتس اهم نكي جر 3

 عوّتلا َنِم ُةَعاَمسلا

 . حوضُي اًعومْسَم َتْوّصلا لَعْجَيَس اهعْن إف ديف نُذألا ُةمَلَح ُكلَقُت يذلا
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 اتاك نإ كلذ ف اجلا عضو نود

 ا يسبب رك.



 سروم زومرو بذّبذملا

 لَ رطل 0 ٍدَحَأب ل
 00 ا ار نسل كرما طش كار م

 ضل هل نو رس طي دلل لدتا ع ردنا
 اذإو . اًيئاقلت وِدادَتْرا' َدْنِع اهْعَطْقَي 0 ةّراّدلا َلِصَي ِوِطْعَضِب اذهف » سروُم

 يدلك اًيطاغِضْلا ِسّرَج رز ْمدْخَساف .حاتفولا اذه لْيِم كب زئاوتي 0
 , كنت ةحيِفَص ني اًدجاو َتْنَأ مضا وأ بابلا ُسَرَج هب قدي

 ّصق .لياقُملا لكشلا يف نيم ره امك
 ١ هوف ف

 .حاتفيلا اذه ملط نكي

 اهئ بقفاو نيم وه امك حيفّصلا ةحيرَش نأ مدع لو

 37< ةّراَدلا طّطَخُم سزوُم حاتم



 سوم زوم لابقيْساو ٍلاسْرإ َُطَحَم

 نحل : زومُرلا ذه رش لع ِبيَدَشِل سروم زوم ُيِذْبَدُم ُحلْصَي

 ا له لك ىف دحاو صخش لع رو قي هَعامَس

 نيكل اذ انداهج ا َنيرخآلاب رم سوم ماظن

 . ماظُتلا اذه زوري ءل

 ٍكّلْتَملا جوملا سوم ماظن َطَخُم ريش وللا يف ىرتو
 م ا امك لا َةَّطَحَملا ١ سْروُم زومر بِذْبَدُم 000 2 هع

 ع لإ ناولألب 0 يف َديدَتلا ل ةلالنسأ 57 دقو 1

 ٍةعباتلا َةطَحَملا يف َةّيُدألاو سْروُم حاتم َّنَأ ظحال . ليصل
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 ٍليصؤتلاب فرعي لْضَولا َنِم مولا اذهو « نيرا َةّيألاو حاتفيلا ربع

 . يزاوّتلا ىلع
 نيحاتقملا ّنِم يأ سبك ّنِإف كلَملا ةّيئاشلا ةراَدلا لامتُكلا َدْنِعو

 نانا زاهجلا اذه ها رذألا انلك يف اًنْوَص ُثِدْحُب

 ىرخأ ىلإ قرع ني وأ رع َربَع َلئاسَر
 ا هفع دف عوشلا ل
 ٍ اهب لئاسُرلا ٍلاسْرإ ُةَقيرطو ٍةَرفَشلا وينه ُروُمُر وه هُمّلعت اني

 م مل

0. 

 ملالسألا الث ليصوت بك يح حو
 (ريبمَأ ه ُهنَدِش اًرايت لِوتحَي) مس ارو ا« مس هرب مس "ره

 سزوُم ٍزومرب ٍلابقتْساو لاسْرإ َةَطَحَم



 سوم ٍةَرَفَسِب لاسزإلا
 فالآق «٠ زل ِْيَلَع ىّتَعٌرمَأ يه سوم ةرفش نأ داقيعالا ٍَطَحلا ّنِم

 دضَم لئاسُلا ند نك . زوما واهي يي ا كي ٍلئاسُرلا 3 1

 00 لاوُحأ ْنَع ٍتارَمَن ذأ اًرابْخأ ليحَب اهضنَيو ربل ضرع يف 0

 ةَحْفّصلا يفو . يكلساللاب ولاسْرإلا ٍةاوْه ني ةكدابتم لاس اهنم ٌريثَكلاو

 ٍتاطرشك ال اهّظْمِح لهي يلا ٍيياسأل سوم زومري لونج ةلباقملا

 .ةلنشإ يم و ةطَّشلل ةليرط َُ «”تِدد و «اد» تا 1 رطقنو

 لوطق « اهُتدَعاُمو تاراشإلا ىَدَم ْطْبَض ِدّيجلا لاسْرإلا يف ّمِهّملا نيو
 (تدد « لِداعُي ٍرَخآلاَو فرَحلا َنْيَب ٌدْعَبلاو «تد» " لوط يواسي «اذلا»
 0 ىرثألاو ملكا نيب ىدتلا امي 0 هَ سو

 كعك ع
 . لب ام يف اهلهْسأ در

 الحملا نإ ضد يوفق ك ضرلا تأ )لا ياو . هلال 220

 لإ ينو . دبل ىرخألا . أ ض ِنْيَرمرلاب َُعِبَت لاصنالا

 ؟ ةَعاَسلا مك تاث» : هيلا ةطبسبلا ةكَسارُملا ٍلَمُك كبل
 هلآ اًرُكِش تثثد .«كرأ ١٠ر4ه اهنإ تشد .(كرأ

 هدا أ ض ءاَقللا ىلإ تاثد . ءكأ ض

 ابو .٠ لاب همم « اًنابْحَأ اهِرَصِق ىلَع « لئاسُرلا ويده ثم

 ٍكقعملاَو ةيوللا لئاسرلا لاسْرِإ ىلع ِدَشِل يكلساللا اوه را 3ك

 . سوم ٍةَرَْشب
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 ٌرريغت ةراغتم ةمواقم مادختماب انك هَ
 وه قرفيلاو

3 
1 

 ا مع د
 دوزم وهف ٠ ةريغتم ةمواقم اساسأ

 كل 0. ىَرْطُفلا ُهيبواُم قّرفِم مادختنسا ةآباقُملا ةرادلا يف ظِحالبو

 ٌمدْخَتْسُيَو .ك مواقُّملا ناكَم (موأ وليك) ك١ ُهُتَمَواقُم مواقُمو موأ

 وللا ني لطول نقلا بالك ةليشلا انهادحإ نار قرذبلا نب
 مي مآ
 امهْيَلَع ٍناَدَشي ْو |

 « رثولا يداحألا ميدَقلا ٌرقزَجلا نامكلاب ديس َّنآلا كراهج نإ

 ٍكَّرَحو حاتقيلا ٍطَغْضإ .ةطبسب ةّيقيسوم لاك ِهيَلَع «فزَعلا» نكسب

 اريلا نم ٍليلَقبَق - ةّيقيسوُم ٍتامَعَن فزع
 3,4 سوقا ع 0

 لإ نغزأ َمْنُص لواحتَس باتكلا ّنِم ٍقِحال ناكم ينو



 وصلا تاوضيلا
0 

 يح ّوه اًموقم ٌمِدْخَتْسَت هك 0 يه + يوصل تاوصِملا ا

2000 #6 0 
 5 . عطاسلا ءوضلا يف تاموأ رعضبو ر مالظلا يف رعوأ

 اهوع
 ُهنمِيِق 0 ةقباّسلا لكل يف ك١ ُهيميق را را لد

 مويمذاكلا
 "٠ يب زآوأ زارط)

 قرا



5 

 طيسب ينورتكلإ نغرأ
 ع 0 4 0

 ا ةّيساسألا ةّراّدلا - ١

 ما
 ,يقيسوملا وللا ىلع ةقئْخُم منن فِنَت اثتحب

 سب راك ا مادخل 2 حاتفيلا

 ا نيود اهئِم ٍدِحاو ّ

 ديف تامواقُم َةَدِع جارذإو ٍدحاو يِْنَس ٍبِذْبَدُم ًءانب يه َةَقِلْكَت مالو

 لَخُم لباتملا سل يفو . ٍةّدِحاو ٍةراد ْنِم تامَقّتلا ةَلِلِم لع لوصُحْلِ

 أ قرفملاب ُلَدْبتست نكل « قّرفيلا نامكلا ةَرادب ٌةهيبَش يو .قراذلا و وِذه

 جردنتو . تامَقّنلا ةليلِم "طع ويقل ةَئوافتُم ٍتامواقُّم 1س اهيف

 . نُعْرَألا .حيتافم ةحْولك َلَمْمتِل ةرادلا يف ٌتوافتملا تامواقُّملا ذه

 9 0 رمل 1 ل ل 0 0

 مس ٠١ يه رجؤّللا ادع دانا د خضم ةقاضإب حسي قالا

 نمضَتيو . اهتاذ قبلا ريالا ضيا هيرو مام حرا

 امك « ةانعو كدب ةرادلا كر 059 نب ال [ 15 ٌديِدَجلا وللا

 سس ل يكلِس دعو ٍةَقباَسلا تاراّدلا يف

 ,ونلا يف قلو ع لهن .حيتافملا
 (مس رو« مس م« مس )٠

 ان



 طبسب يورتكلإ نْعِرأ
 .حيتاقملا ةَحْوَل - ؟

 م 0
 للا 0 را

 مالا هير

 مع
 َمئارَق 6 , ةدعاقلا ل اننا رولتللا ٍتاسايق را ٌُددَحبو

 ما
 لإ َلْبَق ودِعاقلا حول ىلع حيتافملا مَقاوَم صاصر .

 اا سس

 أ . طْغَّضلاب اهناكم يف ةحبرش ّلُك قاصلإ مثار دافملا وَحْوَل ةحاسم

 0 مكاني لطفل الو ذر كاد ا ياللا

 . عبِساَنُم يسَح ٍدوُع فرط يف ةدِرْغاو وسو سوي



 طبسصلا قياس مواَقُم بيكي
 ا

 يردومعلا وَلا َنِب طبسب ينورتكلإ نغرأ
 "٠ - حيتافملا ٍةحْوَ ةَئَْوَد .

 ةتامواقّملا تَمِدْخَتْسا ٍةقباَسلا ِةَحْهَّصلا يف رودكللا ةَحْوَل ريتا ف

 اذه ٍرفاوَت مَع لاح ينو . هبيكرللا ُةيمألا ٌةريعّصلا رطبّصلا ٌةقباَسلا

 نا بكل ع كلا ٍةَقباس ٍتامواَقُم مادخِتْما 0 را

 ىّرع الق اهلل يف هلو. بكَ ايل 000

 فطلب درب

 ذرملا َّدَح اًمِدْخَتَم لع قرن ان لما - نير

 ٍتامواقُملا ليصْرَت كليِمو ب للا 0 َسيماللا ٍِِس + ايلا

 سيال ا 0 حول ىلع أ باول

 ١ ا م هللا

 2 2 فنا مع
 مواقُملا يف ةَمواقملا ٌرييغَت ميو . رئت أ تالاحلا ّلُك يف عا

 .ايلُلا كإج نم



 0 ٍمُخَضُملا ٌةَفاضإ
 00 كف ةيِفاك َتفَتَص لل رضا اه 0

 و بلاتلا بطقلا لإ

 هرم 7
 ري ا دي ْذِإ ءوب ةّصاخ 0 3 00 ا

 نال



 شمل بيكذت

 يف ةيفاضإلا تاكلقلا ىلع مَّخَضُملا بيكرت ميمْصَتلا يف ُدِهاعُ
 رعضَولا يف لوَحُملا بيكزت انه يغَتيو . يِمَّْسلا ٍبِبَدُملا جول نيمَي

 اهو بجي لبصؤت اكلي رسل يتلا َحأ يفف . ٍنيَحِبحّصلا هيِْرَتلاو

 ٍرخآلا بناجلا يفو .- و 4 نيل َرْبَع راهجيلا يف جلا ةرئاد ىلإ

 يارتخآل نأ  ةلزإ كيو هي راد ةجاح ال هن ألا ينال دا

 و . حيحَّصلا ِهْجَولا ىلَع ِةَراَدلا يف نيِفّكُملا ابهر سس

 0 لكحلا بك:

 يا « و 4 نيل لوح ةلالسألا نب ا هليصَت اكلم

 روس ئارَثلا ليصْوَت كالْسُأ ُْزَع كِلذكو ٠ ريتال مك ذأ ببوينأب نيكلسلا
 يَلملاو 9 ىلإ كالْسَألا ءاتب ةلفَحالُم 2 ليام وأ

 . تاليصّْتلا ٍةَدوُج ٍنامَّضِل تاكلقلا َتْحَن ًةَيراع

 1 0 قرع 2 0 ةيلاع ّنآلا رف ٍِص 1 ِتامَقّنلا نإ

 كالميتلا يف ف ري وادا َّنأِل نسأل فرع دعب ةيِراطَلا لانا َمَْنَت 0

 يقل نيا نك ل يور لَ ىَتَح ةيراطبلا ةقاط

 كَلِس َرْبَع ريئابريك حاتقم تيك رت نكمي ريشا . حيتافُملا 1

 . ولامغتنمإلا مَدَع َدْنِع اهيطقو ةَراَدلا لْضَوِل بَجَوُملا يرطب
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1 

0 



 شاعرا ُةَراد

 ةطينخ اهتكلو ٠ اًمَْي هي تامَكت َتنَبَص يذلا عنا د

 كاد 0 يفف ٠ يداعل يفورتكلإلا نُعْألا مم ةئراقُملاب نحل

 دل يت دارت ةقغر مَا لإ فاي

 دل وله 17 ًءافضإ ها اهثكني يلا تاراّدلا ًَس رملأ 38 َكِلانْمو

 . ةَقباسلا انيراجت يف اهانمَدْخَتسا يلا هطلت ٌَراَدلا اهني نم

 دقو . ٍشاَعَر ٍبِذْبَدُمِل ِةَمئالُم ٍةَراد ْطْشَحُم لباقُملا مْسرلا ينو

 دل لإ ناب ايان آيت

 1 بلل رحصُملا ىلإ هيمو بزيدملا رع

 مناد را ماس دع

 يف ١ بلا لإ 6 عِبلاّسلا ٍبطَقلا َنِم َرِداَصلا ةيراطَبلا كْلِس لك

 3 بلّللا ىلإ م جوملا كلا َنِم َرِداَصلا كالا ٍبدْبَدُملا ل
5 

 ٍشاَعّرلاو حيتافُملا َةَحْرَلو ٍبِدْبَدُملا حاولا ضو كف نآلاو

 0 ةطيسلا تامعلا َفْرَع هتكني تاوجلا ىداخأ نع 0ص ل كَم
 ا

 عْنُص نم هل مهألا 0
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 مدع ٠
 ..مس اره هتئاخّتو مس ٠ هيلع هلرَط ري

 مقا را ال يلا

 .رو جملا

 لئَحِلو ةّيورتكلإلا تاَمرَُملا ءافخِإل ااا اك مس ١الرو > مس ٠١ سايق « يولع ب
 222 3 0 3 هه

 حاولا َقوف اًيلاع راهجيلا ٍلْمَحِل ة ةييناج َضراوَعب للا دوزيو هرلاوبلا
 سايقو مح ىلع ضرار 0 0 يقم , تاموقملا يلم نا

 وَ فَ ١ ف رك 00 ريوطت دوي َنيذّلا وهلا امأ
 حيتافَم ُةقاضإ مهناكمإبو . ىلا لا فا كال ل ل
 2 دهيقر ىدملا اذه سي ةفيستلار ةتاكلا تشل درك

 ا ريتك را يواهلا ىلَع اذه 1 سيو . 8 5 طفلا َقباّسلا
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 ه2 هدو
 يفيرغت ُدَرَْم

 درك دال 3 0 يف َةَلاَعَفلا ةّينورتكلإلا تالرخلا ُدَحَأ: روُتسِْنارت

 ريما ٠ .(جم) نحل اق) ٌةَدعاقلاو (بم)

 لغأ تاوطألا لمْجَي مشل عافنلا)

 ةّيداعلا ِّيئا رولا وتارادلا 5 5 قفل 0 لأ

 ُساقنو .اهف ٍرّيلا رورُم متي نأ لواحُي أر مواقي ةراتلا يف اقم صنع: موق
 .(9 ةُرسو) موألاب ٌةَمَواَقُملا

 فلما لف عويد ل
 سوا تل ٍدامتغالا ينْوَض ٌمواَقُم

 يلا هذه يف بْنُ
 تاّينورتكلإلاو ِءبَرْهَكلا لاجم يف ةاوُها ُديُِ

 روتس ٍرئارت ويدار مَنْصَن

 ويداّرلا ُهَّصِق

 ةّيسيظتغملاو ءايَرْهَكلا ءىدابم



 «تاياوهلا» ٌةلْنِس

 قب ِرط هيدي لاح - ١
 اهُمْنُص َكنِكْمُي باعلأو ْبَمُل - ١

 يمول عوابم - ه
 روتسزنارت وبار مَنْضَت فيك -
9 00 

 اول تاينورتكلإلا - ١
 جاطملا ولعت -

 5هرأو5 633 ةيوطأع

 اتناولأ لوانتت ابك "0. نمرتك نآلا ةّملاشلا بك ةايلي
 نما ٌصاخا ناسا لطا راّمعألا ذات 0

 5 م ٍلّصلا ٍصاَي علك - نإ دل ةبنككم
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